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Blóðroyndar-
tænastan 
Tórshavnar kommuna og Rannsóknarstovan á
Landssjúkrahúsinum hava gjørt samstarvsavtalu  
um blóðroyndartænastu.

Blóðroyndartænastan hevur sum endamál at lætta  
um hjá sjúklingum, ið skulu taka blóðroynd, og sum  
undir vanligum umstøðum skulu á ambulatoriið hjá 
Rannsóknarstovuni á Landssjúkrahúsinum.

Hetta verður gjørt á tann hátt, at bioanalytikari á  
Rannsóknarstovuni koyrir út til hesar sjúklingar og  
tekur blóðroyndina har.

HVØRJUM ER 
TÆNASTAN ÆTLAÐ?
Blóðroyndartænastan er ætlað sjúklingum, sum lækni  
metir verða so sjúkar, veikar og óhjálpnar, at hesi bert 
kunnu koma á ambulatoriið við hjálp frá portørum,  
røktarstarvsfólki ella avvarðandi.

Blóðroyndartænastan fevnir einans um vanligar 
blóðroyndir og undir ongum umstøðum um akutt sjúklingar.

Tænastan fevnir bæði um heimabúgvandi fólk og búfólk á 
t.d. røktarheimi og sambýli í Tórshavnar kommunu.

HVØR KANN BÍLEGGJA 
BLÓÐROYND GJØGNUM 
BLÓÐROYNDARTÆNASTUNA
Tað eru sjúkrahúslæknar og kommunulæknar, sum kunnu
bíleggja blóðroyndir gjøgnum Blóðroyndartænastuna.

Hetta verður gjørt við at senda teldupost laboratorie@ls.fo 
(áðrenn kl. 10 mikudag) ella ringja til Rannsóknarstov una, 
telefon 304520 gerandisdagar frá kl. 10-12, (tó í seinasta  
lagi mikudag kl. 12, um royndin skal takast fylgjandi  
hósdag).

Tá læknin bíleggur blóðroynd gjøgnum Blóðroyndar-
tænastuna, skal læknin upplýsa:

 Navn, p-tal, bústað og telefonnr. hjá sjúklingi (ella
 avvarðandi), og navn á lækna, sum bíleggur
 blóðroyndina.

Blóðroyndir verða síðan bílagdar í Cosmic.

NÆR VERÐA 
BLÓÐROYNDIR TIKNAR?
Blóðroyndir verða tiknar ein dag um vikuna. Um ov fáar 
ella ov nógvar blóðroyndir eru bílagdar, kunnu hesar 
verða útsettar til vikuna eftir.

Sjúklingar, sum ikki kunnu svara fyri seg, skulu verða
eyðmerktir við ID-armbandi ella líknandi, um avvarðandi
ikki eru til staðar, tá blóðroynd verður tikin.

IKKI AKUTT-BLÓÐROYNDIR!
Blóðroyndartænastan er ikki ein akutt-tænasta. Tað 
merkir, at blóðroyndir, sum skulu takast akutt, verða 
vístar til ambulatoriið hjá Rannsóknarstovuni á Lands-
sjúkrahúsinum.
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